Afwerken: delen vlg. de patroondelen spannen, bevochtigen en laten
drogen. Het bovenste deel aan de bovenste rand van het rokdeel naaien, daarbij de bies over elkaar leggen (het bij het dragen rechtervoorpand
over het linkervoorpand leggen). Schoudernaden dichtnaaien. De halsrand met 1 rij hv. met haaknld. nr. 3 omhaken. De armsgaten en de onderste rokrand met haaknld. nr. 3 telkens met 1 t. v. en 1 t. als volgt omhaken: * 1 hv., 1 v., vanaf * steeds herh. Knopen aannaaien.
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armsgat aan de linkerrand 1x 6 (8/8) s. en in elke 2e nld. 2x 7 (7/8) s. afk.
= 8 s., daarna voor het voorste armsgat in elke 2e nld. 2x 7 s. en 1x 6
s. (2x 7 s. en 1x 8 s./3x 8 s.) erbij opzetten = 28 (30/32) s. Bij een totale
hoogte van 30,5 (34/37,5) cm voor de hals aan de linkerrand 1x 3 s. en
in elke 2e nld. 1x 2 s. en 2x 1 s. afk. = 21 (23/25) s. Bij een totale hoogte
van 34 (38/42) cm voor de bies in boordpatroon verder br. Bij een totale
hoogte van 35 (39/43) cm gelijkmatig verdeeld 3 knoopsgaten (= 2 s. r.
samenbr., 1 o.) inbr. Bij een totale hoogte van 36 (40/44) cm de overige
21 (23/25) s. afk.
Het rokdeel van onder naar boven in t. br.: 132 (140/150) s. met de
rondbreinld. nr. 3,5 opzetten en in tr. br. Zijlijnen markeren = t.-begin en
na de helft = 66 (70/75) s. per voor- en rugpand. Voor de heupafschuining
4x in elke 10e t. (2x in elke 12e t. en 2x in elke 10e t./4x in elke 12e t.) aan
de zijlijnen telkens 1 s. mind., hiertoe afwisselend de 2 s. voor de zijnaden
r. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. br. afhalen, 1 s. r. br., dan de
afgeh. s. overhalen) en de 2 s. na de zijnaden r. samenbr. = 124 (132/142)
s. Bij een totale hoogte van 16 (18/20) cm gelijkmatig verdeeld 40 s. mind.
= 84 (92/102) s. In de volg. t. alle s. afk.
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haaknaald nr. 3.
Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren steeds r. s. br.
Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 3,5: 22 s. en 30 t./nld. = 10 x
10 cm.
Het broekje van boven naar beneden br.: 80 (88/96) s. met de rondbreinaald nr. 3,5 opzetten en voor de boord 3 cm in boordpatroon in t.
br. Zijlijnen markeren = t.-begin en na de helft = 40 (44/48) s. Dan in tr.
verder br., daarbij na 1 t. het werk aan de zijlijnen delen en alleen met de
middelste 22 (26/30 s. br. Daarbij in elke 2e nld. 3x 3 s. aan weersz. meer
br., d.w.z. in verkorte nld. br. en bij het keren 1 o. op de naald nemen.

Dan weer met alle s. in toeren r. verder br., daarbij de o. van de verkorte
nld. met de s. daarvoor r. overgehaald samenbr. resp. met de s. daarna
r. samenbr. Voor de meerderingen aan de zijlijen 2x in elke 10e (12e/14e)
t. telk. 1 s. meerd. = 84 (92/100) s. Bij een totale hoogte van 13 (15/17)
cm voor de beenopeningen het werk aan de zijlijnen delen en eerst het
voorste broeksdeel beëindigen = 42 (46/50) s. Voor de beenopeningen
in elke 2e nld. 1x 7 s., 1x 6 (7/8) s., 1x 2 s., en 1x 1 s. aan weersz. afk. =
10 (12/14) s. Bij een totale hoogte van 15,5 (17,5/19,5) cm alle s. afk. Het
achterste broeksdeel op dezelfde manier beëindigen.
Afwerken: kruisnaad dichtnaaien. De beenopeningen met haaknaald nr.
3 met 1 t. v. en 1 t. als volgt omhaken: * 1 hv., 1 v., vanaf * steeds herh.
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ELASTICO BROEKJE
Maat 62/68, 74/80 en 86/92
De gegevens voor maat 74/80 en 86/92
staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor alle
maten.
Materiaal: “Elastico” (96% katoen, 4%
polyester, looplengte 160 m/50 g) van Lana
Grossa: 50 g pistache (kl. 84); breinaalden
nr. 3,5; een 40 cm lange rondbreinld. nr. 3,5;
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en rugpand. Bij een totale hoogte van 14 (15/16) cm het werk aan de zijlijnen delen en eerst het voorpand beëindigen. Voor de armsgaten 1x 4 s.
aan weersz. afk. = 33 (36/40) s. Bij een totale hoogte van 16,5 (18,5/20,5)
cm voor de hals de midd. 23 (24/26) s. afk. en beide helften afzonderlijk
beëindigen. Bij een totale hoogte van 23 (25/27) cm de overige 5 (6/7)
s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen. Nu het rugpand op
dezelfde manier beëindigen.
Afwerken: schoudernaden dichtnaaien. De halsrand en de armsgaten
met 1 t. v. in wit met haaknaald nr. 3,5 omhaken.
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BABY SOFT TOPJE
Maat 62/68, 74/80 en 86/92
De gegevens voor maat 74/80 en 86/92
staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1
getal staat aangegeven, geldt dit voor alle
maten.
Materiaal: “Baby Soft” (60% polyamide,
40% katoen, looplengte 150 m/50 g) van
Lana Grossa: 50 g zachtgroen (kl. 20) en 50
g wit (kl. 1); breinaalden nr. 4, een 40 cm
lange rondbreinld. nr. 4, haaknaald nr. 3,5.
Opgelet: voor beide delen van het setje heeft u in totaal 100 (100/150) g
zachtgroen en 50 g wit nodig.
Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.
Strepenvolgorde: afwisselend 2 t./nld. wit, 2 t./nld. zachtgroen.
Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 4: 18,5 s. en 37 t./nld. = 10 x
10 cm.
Het voor- en rugpand tot de armsgaten aan één stuk in toeren br.:
82 (88/96) s. met de rondbreinld. nr. 4 in zachtgroen opzetten en 1 cm
in boordpatroon br. Dan in tr. in de strepenvolgorde verder br. De zijlijnen
markeren, aan het begin van de t. en na de helft = 41 (44/48) s. per voor-
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